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صفحہ 2

صحت مند بچے زیادہ بہترسیکھتے ہیں
مبارک ہو ! آپ اور آپکے بچے نے ایک دلچسپ مہم شروع کی ہے ۔
کسی بھی بڑی تبدیلی کی طرح  ،پرائمری اسکول شروع کرتے وقت نئے معموالت  ،مشکالت اور انعامات کا ایک
سلسلہ ساتھ آتا ہے ۔
اس منتقلی کو خوش کن اور صحت مند بنانے کے ساتھ کچھ لوگوں کو آگے چل کر کچھ حقیقی فوائد بھی مل سکتے
ہیں ۔ اسکول کے ایک مثبت آغاز سے زندگی میں دیگر بڑی تبدیلیوں کے بارے میں بچے سیکھنے کے لئے تیاری
اور اعتماد کوقائم کر سکتے ہیں ۔
اور ،اہم بات  ،صحت مند بچے زیادہ بہترسیکھتے ہیں ۔
یہ ایک اہم شراکت داری کی ابتدا بھی ہے جو آپکے اور آپکے بچے کے اسکول کے درمیان ہوگی تاکہ آپکے بچے
کی فی الوقت اور اسکول کے آئندہ برسوں میں جسمانی  ،سماجی اور جزباتی صحت کی حمایت جاری رہے ۔

اس کتابچے کا بنیادی مقصد ہے کہ:
٭ فاؤنڈیشن کے بچوں کے والدین اور سرپرستوں کو بروقت کچھ صحت کی معلومات فراہم کرنا ۔
٭ جب آپکے بچے کی صحت کے بارے میں بات ہو تو اس بارے میں آپ کو اسکول کے کردار کا ایک جائزہ پیش
کرنا

٭ آپ کی جانب اشارہ تاکہ آپ اور آپ کے خاندان کے لئے زیادہ تفصیلی معلومات یا خصوصی دلچسپی
کے شعبوں کیلئے
ہم آپکی حوصلہ افزائی کرینگے کہ آپ اپنے لئے اہم معلومات حاصل کرنے کیلئے فہرست کے صفحے کا استعمال
کریں اور اس کتابچے کو آئندہ کے حوالوں کیلئے اپنی دسترس میں رکھیں  --آپکو نہیں معلوم کہ آپکی اسکول کی
مہمات میں اگلے موڑ پر کیا چیزموجود ہے !
ہم آپکے اسکول کے سال کو پرمسرت اور صحت افزا ہونے کی دعا دیتے ہیں ۔

پروفیسر چارلز گیسٹ
چیف ہیلتھ آفیسر
ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ
ہیومن سروسیز

ڈاکٹر بروس بولم
چیف پری وینٹو ہیلتھ آفیسر
ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ
ہیومن سروسیز

ڈاکٹر کلیئر ٹوبن
پرنسپل میڈیکل ایڈوائزر
ڈیپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ
ٹریننگ

صفحہ 3

صحت مند رہنا
'مجھے تب اندازہ ہوا جب میں نے جین سے لنچ تیار کرنے میں مدد کیلئے کہا  ،اسکا امکان تھا کہ وہ دن کے
ختم ہونے پر لنچ کا ڈبہ خالی ہی لوٹا دے !'
کیتھرین  ،جین کی والدہ

صحت مند کھانا
آپکے بچے اسکول میں جو کچھ کھاتے ہیں وہ انکی کھانے کی عادات  ،اورترجیحات  ،بڑھواڑ  ،تونائی  ،توجہ کے
معیار اور سیکھنے کی صالحیت پر خاص اثرات مرتب کرسکتے ہیں ۔ جب خاندان اور اسکول مل کر صحت بخش
کھانے کی عادات کو فروغ دینے کیلئے کام کرتے ہیں تو اس سے بچے کی نشو و نما  ،ارتقا اور صحت پر زندگی بھر
کے لئے مثبت اثرات پڑ سکتے ہیں ۔

اسکول کیا کرتے ہیں
اسکول کی غذائی خدمات کی پالیسی (  )School Food Services Policyاوروسائل کا خرچ اسکول کو صحت افزا
خوراک فراہم کرنے میں اور پورے اسکول میں صحت افزا غذا کھانےکیلئے نقطہ نظر بیدار کرنے مدد دیتے ہیں ۔
پورے اسکول میں صحت افزا غذا کھانے کے نقطہ نظرکوھیلتھی ٹوگیدر اچیومنٹ پروگرام
 Healthy Together Achievement Programکی حمایت اور منظوری حاصل ہے ۔
دی ھیلتھی ایٹنگ ایڈوائزری سروس اسکولوں کی مدد کیلئے تربیت  ،حمایت اور مینو اسیسمنٹ فراہم کرتی ہے تاکہ
اسکول فوڈ سروسیز پالیسی کے تحت کھانے اور پینے کی اشیا فراہم کر سکیں ۔

صفحہ 4
والدین کیا کرسکتے ہیں
ناشتہ ضروری ہے

صبح کے وقت غذائیت سے بھر پورخوراک سے آپکے بچے کو اسکول میں چاق و چوبند اورتوجہ سے بھرپور رہنے
میں مدد ملتی ہے ۔ آپ خود ایک مثبت رول ماڈل بنیں اور اپنے بچے کوغذائیت سے بھرپور ناشتہ کھاکر دکھائیں ۔ ہائی
فائبر اور کم شکرواال سیریئل  ،دودھ یا صحت بخش پھلوں کا ناشتہ خاندان بھرکیلئے دن کا بہترین آغازہوسکتا ہے
اسکول کا دوپہر کا کھانا  --کھانے پینے میں کیا شامل ہونا چاہئے
گھر کا بنا ایک بھرپور لنچ باکس آپکے بچے کی صحت بخش خوراک کیلئے ایک بہترین چیز ہوسکتی ہے ۔ تازہ اور
غیر عمل شدہ کھانے اور پانی یا دودھ کے ٹیٹرا پیک (گرم دنوں مین  ،منجمد) سے زیادہ سے زیادہ جڑے رہنا اچھا
ہے ۔ صحت بخش لنچ باکس کیلئے غذا کے پانچ کروپس میں سے ایک اورپانی ضرورشامل کریں ۔

اسکول کے ایک متناسب لنچ باکس میں عملی خیاالت کے لئے ،اس کتابچے میں موجود پک اینڈ مکس 6-1
پوسٹر باہر کھینچ لیں اور ایک فوری اور آسان ریفرنس کے طور پر اپنے فرج پر لگالیں ۔
اسکول لنچ – کھانے اور مشروبات کو محدود کرنا

انتہائی عمل شدہ  ،میٹھے ،فربہ اور نمکین کھانے یا مشروبات صرف اپنے بچے کی خوراک کا ایک بہت چھوٹا
سا حصہ بننا چاہئے ۔ اسکول کے لنچ میں میٹھی گولیوں (چاکلیٹ سمیت) سے اور کرکری اشیاء اور میٹھے
مشروبات سے بچنے کی کوشش کریں ۔
بہت سی سپر مارکٹس میں ایسی اشیاۂ موجود ہیں جو بہ آسانی پیک ہو سکتی ہیں اور انہیں اسکول لنچ ہی کیلئے
بازار میں رکھا گیا ہے اور ان کی صحت مند غذا کے طور پر مارکیٹنگ کی جاتی ہے ،لیکن میٹھے مشروب ،
بسکٹ  ،پھلوں کے بنے اسٹریپ  ،چپس اور دوسری اشیاء میں شکر ،چکنائی اور نمک کی مقدار بہت زیادہ ہو سکتی
ہے ۔ ہر  011گرام میں غذائی معلومات کا موازنہ کرکے دیکھیں اور ان اشیاء کو ترجیح دیں جن میں شکر ،نمک
اور چکنائی کم سے کم ہو ۔

سالگرہ منانے پر ایک خصوصی نوٹ
بہت سے خاندان اپنے بچوں کی سالگرہ کا جشن اسکول میں منانا پسند کرتے ہیں اور کچھ چیزیں
اشتراک کرنے کے لئے کالس میں فراہم کرتے ہیں ۔ اسکا مطلب یا ہے کہ میٹھی گولیوں اور کپ
کیکس کی ایک کثیر اور باقاعدہ مقدار میں فراہمی ہوجاتی ہے ۔ طحت بخش اشیاء کی فراہمی کے
بارے میں سوچئے جیسے 'پھلوں کے کباب' یا ننھے منے کھلونے اپنے بچے کواور دوسروں کے
بچوں کو دیں

صفحہ 5
اور معلومات حاصل کریں
٭  school lunchesکویہاں تالش کریں www.betterhealth.vic.gov.au
٭  School Food Services Policyکویہاں تالش کریں www.education.vic.gov.au
٭  www.achievementprogram.health.vic.gov.auپر جائیں اور
 Achievement Programپر معلومات حاصل کریں
٭  heas.health.vic.gov.auپر جائیں اور Healthy Eating Advisory Service
پر معلومات حاصل کریں ۔

'کیلب اور اسکے چھوٹے بھائی کو کرسمس پر اسکوٹر ملے اور ابھی کیلب نے اسکول شروع نہیں کیا تھا اور یہ
ا سکو گھر سے باہر دکھانے کا بہترین طریقہ تھا ۔ مشکل صرف اسکا ساتھ دینے کی تھی چنانچہ میری بیوی نے
مارچ میں میری سالگرہ پر مجھے اسکوٹر کا تحفہ دیا اور اب ہم سب ساتھ ملکر اسکوٹر چالتے ہیں !'
ڈیرن  ،کیلب کا والد

جسمانی سرگرمی اور فعال کھیل
فاؤنڈیشن کے بچوں میں بے پناہ تقویت ہوتی ہے اور انکو اسےصرف کرنے کیلئے باہرکھیل کود کی ضرورت ہوتی
ہے
جسمانی طور پر فعال رہنا آپکے بچے کے ذہن  ،سوچ بچار اور مشکالت کو سلجھانے کیلئے بہت بہتر ہے ۔ آپکے
بچے کی نشو نما کیلئے گھر کے اندر اور باہر فعال کھیل بہت اہم ہے ۔

ہپرائمری اسکول کے بچوں کیلئے ہر روز  11منٹ کی سرگرمی ضروری ہے اور دو گھنٹے سے زائد
اسکرین کا وقت نہیں ہونا چاہئے جیسے ٹی وی دیکھنا یا کمپیوٹرکے کھیل کھیلنا ۔ زیادہ دیر تک بیٹھنے
کے دورانیے کو جتنا ممکن ہوسکے توڑنے کی کوشش کریں۔

اسکول کیا کرتے ہیں
جسمانی تربیت فاؤنڈیشن سے دسویں جماعت تک کے طلبہ کیلئے انکے ٹائم ٹیبل میں موجود ہوتی ہے ۔ جسمانی تربیت
اور اسکولوں کے کھیلوں کے ذریعے بچے حرکت کرنا اور ساتھ ہی ان میں اعتماد اورپریکٹس کی قدر ،مقاصد کا
تعین  ،مقابلے کی ہمت  ،ٹیم ورک اور انصاف کو برقرار رکھنا آجاتا ہے ۔
اس منظم سرگرمی کے عالوہ  ،اسکول کے دنوں میں مختلف وقفے فعال کھیل کیلئے مناسب وقت فراہم کرتے ہیں ۔
کھیل کے اوقات آپکے بچے کیلئے اسکے اسکول کے دن کا بہترین حصہ فراہم کرتے ہیں کیونکہ اس سے انکے:
٭ تخلیقی قوت اور سوچ بچار کی اہلیت بڑھتی ہے ۔
٭ مشکالت کے حل کی مہارت بہتر ہوتی ہے

صفحہ 6
٭
٭
٭
٭
٭

سماجی مہارت جیسے دوسروں کے ساتھ ملجل کر کام کرنے اور معامالت طے کرنے کی اہلیت بڑھتی ہے
جسمانی مہارتیں بشمول ربط ضبط  ،توازن اور لچک وغیرہ
بولنے اور سننےکی مہارت اور اعتماد میں اضافہ
دوسروں کو سمجھنے اور فرق کو قبول کرنے کی صالحیت میں بہتری
خود کو سمجھنے اور دنیا میں اپنا مقام سمجھنے کی صالحیت

والدین کیا کر سکتے ہیں
اپنے بچے میں فعال کھیل میں دلچسپی پیدا کیجئے ۔ جن بچوں میں کھیلوں اور جسمانی سرگرمی کا لطف لینے کی صالحیت
ہوتی ہے وہ ساری زندگی سرگرم رہتے ہیں ۔ فعال رہنےسے خود اعتمادی کو بہتر بنانے  ،ایک صحت مند وزن کو برقرار
رکھنے اور بعد کی زندگی میں سنگین بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے ۔ ایسا کرنے کے کچھ
راستے یہ ہیں :

٭
٭
٭

٭
٭
٭

خاندان کی صورت میں فعال ہو جائیں  ،اس طرح ہر ایک متحرک ہوجائیگا اور بچے تو اپنے ماں باپ کے ساتھ
کھیلنا پسند کرتے ہیں ۔
اپنے روز مرہ کے معموالت میں جسمانی سرگرمی کو شامل کرلیں  ،مثال کے طور پر اسکول تک اسکوٹنگ
یا رائیڈنگ یا اپنے بچے کے ساتھ کتے کو ٹہالنا یا ہر رات کھانے کے بعد ٹہلنا
فعال کھیل کود کیلئے وقت متعین کیجئے ۔ بچے اپنی توانائی صرف کرلیتے ہیں ان کے ساتھ ربط ضبط پیدا
کیجئے اور عموما ان ہی کے سازو سامان کے ساتھ لطف اٹھائیے ۔ وہ لوگ شاید بخوشی کھیلینگے آپکی جانب
سے زیادہ عمل دخل کے باوجود ۔
مقامی کھیل کود کے میدانوں یا اسکول کی کھیلوں کی گراؤنڈزکا جسمانی سرگرمی کیلئے فائدہ اٹھا ئیے خاص
طور پراگرآپکے گھر کے اندر زیادہ جگہ نہیں ہے ۔
یہ یقینی بنائیں کہ بچے گھر سے اسکول آنے جانے کے دوران اسکیٹنگ کرتے ہوئے یا سائیکل  ،اسکیٹ بورڈ یا
اسکوٹر چالتے ہوئے ہمیشہ درست طور پر فٹ آنے واال ہیلمٹ پہنیں۔
یہ بات بال شبہ اہم ہے کہ آپکے بچے کیلئے محفوظ ماحول میسر ہو لیکن اسکا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ہر
وقت جب بچہ کھیل رہا ہو آپ ساتھ موجود رہیں ۔ آپنے بچے کے ساتھ کھیلنا دلچسپ اور اہم ہے لیکن انکی
آزادی کو اہم جاننا بھی اہم ہے ۔

اسکول میں زخمی ہوجانے پر ایک خصوصی نوٹ
جیسا کہ آپکو تجربہ ہوا ہوگا سرگرم بچوں کے حادثات ہوتے رہتے ہیں ۔ اگر آپکا بچہ اسکول میں
زخمی ہوگیا ہے تو اسکول عموما فرسٹ ایڈ کے سامان سےاور تربیت یافتہ افراد سے لیس ہوتے ہیں
جو صورت حال کا اندازہ لگا کر ضروری کام کرسکتے ہیں اور اگر ضروری ہو تو آپ سے رابطہ
بھی کرسکتے ہیں ۔

صفحہ7

مزید معلومات کی تالش
٭  www.betterhealth.vic.gov.auپر جائیں اور  Children – keepting them activeتالش کریں
٭  www.education.vic.gov.auپر جائیں اور  first aid needs policyتالش کریں
٭ بچوں کی حفاظت کےبارے میں مزید معلمات کے لئے  www.kidsafevic.com.auپر جائیں۔
٭ پیدل یا سائیکل پراسکول جانے کے بارے میں مزید معلومات کے لئے  www.walktoschool.vic.gov.auیا
 www.bicyclenetwork.com.auپر جائیں۔

'ہم نے کبھی کبھی محسوس کیا کہ بارنیبی اپنی آنکھیں بہت ملتا ہے  ،اور بسا اوقات دور کی چیزیں دیکھ نہیں ‘

پاتا ۔ لیکن بچوں کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے ۔
میں ن ے یہ سب کچھ صحت کے سوالنامے پر لکھ لیا اور میں سوچتا ہوں کہ اچھا کیا لکھ لیا کیونکہ اسکول کی
نرس نے بہر حال بینائی کے اندازے کا ٹسٹ لیا اور اسکا نتیجہ یہ نکال کہ اسے چشمے کی ضرورت تھی ۔ ہمیں
خوشی ہے کہ ہمیں یہ اتنی جلدی معلوم ہوگیا اور بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی ۔'
ہیزل  ،بارنیبی کی والدہ

بڑھنا اور جسمانی ارتقا
بچپن کا دور کھانے  ،سرگرمی اور سونے کی عادات اورجلد نشو نمااور جسمانی ارتقاء کی حمایت کےبارے میں بہت
اہم ہوتا ہے ۔

اسکول کیا کرتے ہیں
پرائمری اسکول نرسنگ پروگرام

پرائمری سکول نرسنگ پروگرام ممکنہ صحت سے متعلق سیکھنے کی مشکالت رکھنے والےبچوں کی شناخت
کرتا ہے اور آپ کے بچے کی صحت اور بہبود کے بارے میں آپ کے خدشات کا جواب دیتا ہے ۔ پرائمری
اسکول نرسیں فاؤنڈیشن کے بچوں کو اسکول میں پہلے سال ،سارے سال دورہ کرتی رہتی ہیں تاکہ صحت کے
تعین  ،معلومات اور صحت مند برتاؤ کے بارے میں مشورہ فراہم کرسکیں ۔
اسکول میں آپکے بچے کا استاد آپکو اسکول میں داخل ہونے والے کا صحت کا سوالنامہ
) School Entrant Health Questionnaire (SEHQدیگا کہ اپ اسے پہلے سال کے دوران مکمل کرلیں ۔
آپ سے آپکے بچے کی صحت کی تاریخ کے بارے میں یا اگر آپکو اپنے بچے کی صحت یا نشو نما کے بارے میں
کوئی پریشانی ہے تو اسکی معلومات فراہم کرنے کیلئے کہا جائیگا ۔
والدین کیا کرسکتے ہیں
٭ اسکول اینٹرینٹ ہیلتھ کوئسچنیئر کو مکمل کرکے واپس کریں ۔
٭ اگر آپکو اپنے بچے کی صحت اور بہبود کے بارے میں کوئی پریشانی ہے تو اسے  SEHQکے ذریعے
اٹھائیں یا اپنے بچے کے استاد کے ساتھ اس پر بات جیت کریں اور /یا سال کے دوران اپنے خاندانی ڈاکٹر سے
بات چیت کرتے رہیں ۔

صفحہ 8

مزید معلومات کی تالش
٭  www.education.vic.gov.auپر جائیں اور  Primary School Nursing Programتالش کریں
٭  www.betterhealth.vic.gov.auپر جائیں اورgrowth and development – primary school children

کو تالش کریں

جب اس نے اسکول شروع کیا تب جیکسن بیحد تھک جاتا تھا حاالنکہ ڈے کیئر کے مقابلے میں یہاں اسکے
اوقات کم ہوتے تھے ۔ میرے خیال میں ایک تو خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنا اور پھر نئے قوانین کا حیال
رکھنا ابتدا میں اسے تھکا دیتا تھا!
ڈیوڈ  ،جیکسن کے والد

نیند
بچے اسکول کے بعد عام طور پر تھک جاتے ہیں خاص طور پر سال کے شروع میں ۔ انہیں ہر رات  7331بجے
سے 01سے 00گھنٹے سونے کی ضرورت ہوتی ہے ۔ رات کو اچھی نیند سلنے سے بچہ اسکول کیلئے ٹھیک تیار
ہوجاتا ہے اور اس سے وہ صحت مند رہتا ہے کیونکہ اسکا مدافعتی نظام طاقتور ہوجاتا ہے ۔

والدین کیا کرسکتے ہیں
سوتے وقت کا طریقہ کاراہم ہے ۔ اس سے بچے کو دن بھر کی تھکن اتارنے میں مدد ملتی ہے اور وہ سونے سے
قبل تیار ہوجاتے ہیں ۔ جو باتیں ہم آزما سکتے ہیں :
٭ ہر روز انہیں ایک ہی وقت سالنے اور صبح کو جگانے کی کوشش کیجئے ۔ اس سے بچے شاید زیادہ محفوظ
محسوس کرتے ہیں ۔
٭

٭
٭
٭

اپنے بچے کو سونے کے وقت سے ایک گھنٹہ قبل تھکن اتارنے کیلئے لٹادیں ۔ ٹیلی وژن اور بجلی کی دوسری
اشیاء بند کردیں اوربے آوازکاموں کی حوصلہ افزائی کریں ۔ انکے لئے یا انکےساتھ پڑھنا حقیقت میں بہت مدد
کرسکتا ہے ۔
اگر آہستگی کے ساتھ بچے سے یہ گپ شپ کریں کہ دن میں اسکول کیا ہوتا رہا تو اس سے بچے کو دن کے
واقعات یا مشکالت سونے سے قبل بیان کرنے میں مدد ملیگی ۔
اگر وہ ٹھیک سے نہیں سوتے تو خود سے سوال کریں کہ کیا وہ کافی ورزش تو نہیں کررہے
اگر نہیں تو آپ انہیں تھکا دینے کیلئے سب کچھ کریں ۔

صفحہ 9

مزید تالش کرنے کیلئے
٭  www.education.vic.gov.auپر جائیں اور  healthy sleep patternsتالش کریں

'کرسٹا کا پہال دانت اسکول میں ٹوٹا ۔ اسکے استاد نے وہ دانت لفافے میں رکھ کر گھر بھیج دیا اور لکھا کہ اس
واقعے سے پوری جماعت دندان سازوں کے بارے میں مباحثہ کرنے لگی۔'
پرادیپ  ،کرسٹا کے والد

دانت اور منہ کی صحت
اسکول کے ابتدائی سال ہلتے جلتے دانتوں کے سال ہوتے ہیں ! اکثر بچوں کے دودھ کے دانت اس وقت گرتے ہیں
جب وہ چھ سال کے ہوتے ہیں ۔ عموما جب وہ  02سال کے ہوتے ہیں تب انکے بالغانہ دانت نکلتے ہیں  ،سوائے عقل
داڑھ کے ۔

اسکول کیا کرتے ہیں
اسکول آپکو یہ معلومات فراہم کرسکتے ہیں کہ آپکا بچہ کیسے وکٹوریہ کی پبلک اورل ہیلتھ سروس تک رسائی
حاصل کرسکتا ہے ۔

والدین کیا کر سکتے ہیں
اب تک تو آپ کے بچے شاید پہلے سے ہی اپنے دانت برش کرکے صاف کررہے ہونگے اگرچہ شاید ابھی بھی
انکو آپکی مدد کی ضرورت ہوگی ۔ اپنے بچے کو انکے دانت برش کرنے میں مدد دیں جب تک کہ آپکو یہ یقین
ہوجائے کہ وہ یہ کام خود اچھی طرح کرسکتے ہیں ۔ ایسا عموما سات سے آٹھ سال کی عمر میں ہوتا ہے ۔
جب آپکے بچے کے بڑے دانت نکل رہے ہوں تو :
٭ بچے کے دودھ کے دانتوں کو اپنے آپ گرنے دینا چاہئے ۔ اگر آپ دودھ کا دانت گرنے سے قبل اسے کھینچ
کرنکالینگے تو وہ ٹوٹ سکتا ہے اوراس سے انفیکشن ہو سکتا ہے ۔
٭ بچے کی ٹوتھ برش کرنے کی عادت جاری رکھیں انہیں ہر صبح اور رات کو نرم ٹوتھ برش پر مناسب
فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ کرتے رہنا چاہئے ۔ دودھ کے کچے دانتوں کے ساتھ آہستگی برتیں ۔ برش کرنے
کے بعد انہیں ٹوتھ پیسٹ نگلنا نہیں چاہئے بلکہ باہر تھوک دینا چاہئے۔

صفحہ 01
دانتوں کا معائنہ
ہربچے کی منھ کی مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں ۔ آپنے دندانساز سے بات کریں کہ کب آپکے بچے کو دانتوں کا
معائنہ کروانا چاہئے ۔  02سال سے کم عمر کے تمام بچے وکٹوریہ پبلک اورل ہیلتھ سروس تک رسائی کے حقدار
ہیں جو کمیونٹی کی بنیاد پرڈینٹل کلینکس میں معائنہ  ،مشورہ اور عالج فراہم کرتی ہے ۔

مزید معلومات کی تالش میں
٭ اپنے نزدیک پرین کمیونٹی ڈینٹل کلینک تالش کرنے کیلئے  www.dhsv.org.auپرجائیں اور
’ ‘find a clinicتالش کریں یا  1300 360 054.پر فون کریں
٭ پرائیوٹ ڈینٹسٹ تالش کرنے کے لئے  www.ada.org.auپر جائیں اور ' 'find a dentistپر کلک کریں۔

'ہم اسکول کے بہت قریب رہتے ہیں چنانچہ میں لیلہ اور چارلی کو پیدل اسکول لیجاتا ہوں اور عموما پڑوسی
کے دو بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں انہوں نے 'دیکھو ،سنو ،سوچو ' کےنعرے کو ایک حقیقی کھیل بنا دیا ہے –
جب بھی کوئی موڑ آتا ہے وہ لوگ چیخنے کی باریاں لیتے ہیں ۔ اور یہ اونچا شور بن سکتا ہے ۔ '
کیرن  ،لیلہ اور چارلی کی ماں

حفاظت سے اسکول پہنچنا
جب تک بچے  01یا  00سال کے ہوتے ہیں انکے پاس سڑکوں پر خور کو محفوظ رکھنے کیلئے ضروری مہارت اور
جسمانی اہلیت نہیں ہوتی ۔ بچوں کیلئے سیکھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ حقیقی ٹریفک میں ،بالغ رہنمائی کے
تحت اسکول جائیں اور واپس آئیں ۔

اسکول کیا کرتے ہیں
والدین اورسرپرستوں کے ساتھ مل کر اسکول بھی یہ ذمہ داری بانٹتے ہیں کہ بچوں کو ذمہ دار پیدل چلنے واال مسافر
 ،سائیکل سوار اور باالخر ڈرائیور بنا دیں ۔ محفوظ ٹریفک کو اسکول کے نصاب میں شامل کردیا گیا ہے ۔

صفحہ 00
والدین کیا کرسکتے ہیں
انہیں رکنا سکھائیں ۔ دیکھو ۔ سنو ۔ سوچو ۔
اپنے بچے کے ساتھ اسکول جانے کیلئے پیدل چلنا (گھڑسواری یا اسکوٹنگ) آپکے بچے کیلئے دن کی بہترین
شروعات ہے ساتھ ہی بچے میں سڑک پر حفاظت کے احساس کو دہرانے کیلئے بھی ۔  02سال سے کم عمر کے
بچوں کو فٹ پاتھ پرسواری کی اجازت ہوتی ہے اسی طرح ان بالغوں کو بھی جو انکے ساتھ ہوتے ہیں ۔ چوراہوں پر
بچوں سے یہ سوال دہرائیں ۔
٭
٭
٭
٭

رک جاؤ – سڑک سے ایک قدم پہلے ۔
دیکھو – ہر طرف سے آنیوالے ٹریفک کیلئے ۔
سنو  --ہر طرف سے آنیوالے ٹریفک کیلئے ۔
سوچو – کیا سڑک کو پار کرنا محفوظ ہے – کیا سڑک صاف ہے اور تمام ٹریفک رک چکا ہے ۔ سڑک پار
کرتے ہوئے سیدھے چلو ۔ چلتے ہوئے ٹریفک کو دیکھتے اور سنتے رہو ۔

پک اپ اور ڈراپ آف میں ہوشیار رہیں
جب اسکول میں مصروف وقت ہو تو سب کو یوں محفوظ رکھیں:
٭ اسکول کے نزدیک رفتار کی حدود اورپارکنگ کی عالمتوں کا خیال رکھیں
٭ یاد رکھیں کہ بچے غیر متوقع کام کردیتے ہیں ۔ انہیں آپکی موجودگی کا احساس نہ ہو لیکن آپکو انکا
احساس ہونا چاہئے ۔
٭ اپنے بچوں کو بتا دیں کہ اگر آپ انہیں لینے کچھ منٹ دیر سے آرہے ہیں تو وہ آپ کے آنے تک اسکول کے
دفتر یا کھیل کے میدان میں کسی استاد کی موجودگی میں انتظار کریں ۔

مزید معلومات کیلئے
٭  www.vicroads.vic.gov.auپر جائیں اور safe to schoolکو تالش کریں
٭  www.education.vic.gov.auپر جائیں اور  Traffic safety Educationکو تالش کریں
٭ بچوں کی حفاظت کے بارے میں مزید معلومات کے لئے  www.kidsafevic.com.auپر جائیں۔

صفحہ 02
' ہم یہ سب کچھ یاد ک رکے پریشان ہیں کہ ہمیں اسکول کیلئے ہر روز پیک کرنا ہوتا تھا  ،چنانچہ ہم نے ایملی کی
دیوار پر ایک طویل فہرست چسپاں کردی جس میں ہر روز سب سے اوپر 'ہیٹ' ہے ! '
کیرن  ،ایملی کی والدہ

سورج سے بچاؤ
سورج کی الٹراوائلٹ شعاعوں ( )uvکےنیچے بہت زیادہ افشا رہنے سے جلد کا سرطان ہو سکتا ہے اور افشا نہ رہنے
سے وٹامن  Dکی کمی ہو سکتی ہے  --اس وٹامن سے عضالت اور ہڈیاں مضبوط بنتے ہیں ۔ یہ اہم ہے کہ ایک
صحت مند توازن معلوم کیا جائے۔ الٹراوائلٹ شعاعوں کو ہم سورج کی گرمی کی طرح محسوس نہیں کرسکتے اور نہ
ہی سورج کی روشنی کی طرح دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھنڈے اور بادلوں والے دن بھی  UVلیول اتنا زیادہ ہوسکتا ہے کہ وہ
جلد کو خراب کرسکتا ہے۔

اسکول کیا کرتے ہیں
٭ سورج اور الٹرا وائلیٹ سے محفوظ رہنے کی پالیسی ( )Sun and UV Protection policyاسکولوں کو
سورج سے بچنے کے کئی طریقے ستمبر اور مئی کے دوران بتاتی ہے جب الٹراوائلیٹ ) (UVکی سطح
وکٹوریہ میں بلند ترین ہوتی ہے ۔
٭ شدید ترین گرمی (یا شدید بارش) کے دن اسکول بند نہیں کئے جاتے البتہ شدید موسمی حاالت(مثال گرمی کی
لہر) کے دوران وقفوں اور چھٹی کے اوقات بدلے جا سکتے ہیں ۔

والدین کیا کر سکتے ہیں
٭ آپ کے مقامی عالقے کے لئے سورج سے بچنے کے اوقات سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کب آپ
کو اپنی جلد کی حفاظت کرنی چاہئے۔ سورج سے بچنے کے اوقات بیورو آف میٹیریالوجی کی ویب
سائٹ ( )www.bom.gov.au/uv/سے معلوم کئے جاسکتے ہیں۔ ہر دن ان اوقات کو چیک کرتے
رہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ سورج سے حفاظت ضروری ہے کہ نہیں۔ متبادل طور پرSunsmart ،
 appڈاؤن لوڈ کریں اور آپ کو اس وقت اطالع موصول ہوگی جب  UVانڈیکس محفوظ حد سے بڑھے
گا۔
٭ مثالیں دیکر سمجھائیں اور محفوظ سورج کی عادات کو دہرائیں  -ستمبر اور مئی کے مہینوں دوران دھوپ سے
بچنے کا لباس ( )slip onپہننے اور  SPF 30کو( )slop onیعنی لگانے اور پھیلی ہوئی ٹوپی کو()slap on
کرنے اور دھوپ کا چشمہ لگانے اور سائے میں رہنے کا مشورہ دیں ۔

FOR A HEALTHY LUNCHBOX

FRUIT

1

FRESH FRUIT
• Apple
• Banana
• Mandarin
• Orange quarters
• Passionfruit halves (with spoon)
• Watermelon, honeydew,
rockmelon chunks
• Pineapple chunks
• Grapes
• Plums
• Nectarines, peaches,
Apricots
• Strawberries
• Cherries
• Kiwifruit halves (with spoon)
• Pear
MIXED FRUIT
• Fruit salad
• Fruit kebabs
DRIED FRUIT
• Dried fruit, nut, popcorn
mixes*
TINNED FRUIT/SNACK
PACKS/CUPS
• In natural juice (not syrup)

VEGETABLES

SOMETHING FROM EACH GROUP

2

FRESH CRUNCHY VEGIES
• Corn cobs
• Carrot sticks
• Capsicum sticks
• Green beans
• Cucumber sticks
• Celery sticks
• Snow peas
• Tomatoes (e.g. cherry and
Roma tomatoes)
• Mushroom pieces
Can serve with either:
• Hommus
• Tomato salsa
• Tatziki
• Beetroot dip
• Natural yoghurt
SALADS
• Coleslaw and potato salad
(reduced fat dressing)
• Mexican bean, tomato,
lettuce and cheese salad
• Pesto pasta salad*
BAKED ITEMS
• Grilled or roasted vegetables
• Wholemeal vegetable
muffins or scones
• Vegetable slice (with grated
zucchini and carrot)
• Popcorn
SOUP (In small thermos)
• Pumpkin soup
• Potato and leak soup
• Chicken and corn soup

MILK, YOGHURT 3
AND CHEESE

MEAT OR MEAT 4
ALTERNATIVE

GRAIN AND
CEREAL FOOD

• Milk
• Calcium-enriched soy and
other plant-based milks
• Yoghurt (frozen overnight)
• Custard

• Tinned tuna or salmon in
springwater
• Lean roast or grilled meats
(e.g. beef, chicken, kangaroo)
• Falafel balls
• Lean meat or chicken patties
• Tinned tuna or salmon
patties
• Lentil patties
• Lean deli meats
(e.g. ham, silverside, chicken)
• Boiled eggs
• Baked beans (canned)
• Tofu cubes
• Hommus dip
• Lean meat or chicken
kebab sticks
• Peanut butter*

MAINS
• Wraps
• Sandwiches
• Rolls
• Toasted sandwiches

Tip:
• Freeze the night before to
keep cool during the day

• Cheese cubes, sticks or
slices
• Cottage or ricotta cheese
• Cream cheese
• Tatziki dip

Can serve with either:
• Fruit
• Wholegrain cereal,
low in sugar
• Vegetable sticks
• Rice and corn cakes
• Wholegrain wheat crackers

Can serve with:
• Wholegrain sandwich, roll,
pita or wrap bread with salad
• Rice and corn cakes
• Wholegrain wheat crackers
• Side salad
• Vegetable frittata
• Skinless chicken drumsticks
• Savoury muffins or scones
(e.g. lean ham, cheese and
shallots)
• Homemade pizzas with lean
roast or deli meats and
vegetables
Can serve with:
• Side salad
• Steamed or roasted
vegetables

For more information about healthy eating and for many tasty recipes, visit the the Healthy Eating Advisory Service:
heas.health.vic.gov.au

5

Tip: Use breads such as
wholemeal, multigrain, rye,
sourdough, pita, flat, corn,
mountain, lavash, white
fibre-enriched, soy and
linseed, herb, naan, bagels,
foccacias, fruit bread and
English muffins.
•
•
•
•

Pasta dishes
Rice, quinoa or cous cous dishes
Noodle dishes
Sushi

SAVORY BAKED ITEMS
- Homemade pizzas
- Wholemeal savoury muffins
or scones (e.g. ham, cheese
and corn muffins)
- Vegetable based muffins
- Pasta or noodle bake

1-6!
6

• Take a water bottle (for
refilling throughout the day)
Tip:
• Freeze overnight to keep
foods cool in lunchboxes

Sweet and savoury snack
foods (e.g. muesli/fruit/nut
bars, biscuits, crisps, cakes,
muffins, slices) should be
limited in lunchboxes. They
can lead to excess energy
intake if consumed in large
amounts.
Sugar sweetened drinks and
confectionery should not be
provided in lunchboxes. They
can lead to excess energy
intake and tooth decay.

SWEET BAKED ITEMS
• Fruit loaf
• Wholemeal fruit based muffins
SNACKS
• High fibre, low sugar
cereal (e.g. muesli)
• English muffins
• Crackers
• Crispreads
• Rice cakes
• Corn thins
• Wholemeal scones
• Pikelets
• Crumpets
• Hot cross buns (no icing)

*Check your school’s policy

regarding the use of nuts and
products containing nuts.

FOR A HEALTHY LUNCHBOX
SOMETHING FROM EACH GROUP 1-6!
1

FRUIT

2
5

VEGETABLES

GRAIN AND
CEREAL FOOD

6
3

MILK, YOGHURT
AND CHEESE

WATER

MEAT OR MEAT
ALTERNATIVE

4

صفحہ 02

مزید معلومات کیلئے
٭  www.sunsmart.com.au/appپر جائیں اور بال معاوضہ  SunSmart appحاصل کریں
٭  www.education.vic.gov.auپر جائیں اور  Sun and UV Protection policyیا شدید گرمی میں
اسکول کا وقت تالش کریں
٭  www.betterhealth.vic.gov.auپر اسکن کینسر – چلڈرن تالش کریں ۔

شدید گرمی
شدید گرمی کسی کو بھی متاثر کرسکتی ہے 15 ،سال یا اس سے زائد عمر کے افراد خاص طور پر اگر وہ اکیلے
ہوں ،شیرخوار اور چھوٹے بچے اور پہلے سے بیمار افراد اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ شدید گرمی کے دوران
جسم میں پانی کی کمی یا جسم کا زیادہ گرم ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ایسا ہونے کی صورت میں تو ہوسکتا ہے
آپ کو ہیٹ کریمپس ،ہیٹ ایگزاہسشن یا ہیٹ اسٹروک کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ ہیٹ اسٹروک ایک سی طبی
ایمرجنسی ہے جس سے جسم کے اہم اعضآء کو دائمی نقصان ہوسکتا ہے یا موت بھی واقع ہوسکتی ہے۔ شدید گرمی
سے موجود بیماریوں میں زیادہ شدت آسکتی ہے۔

والدین کیا کرسکتے ہیں
٭ اچھی عادات کی مثال پیش کرکے سکھا سکتے ہیں ،سن اسکرین لگائیں ،ہلکے کھلے کپڑے پہنیں اور ٹھیک طور
سے فٹ آنے والی ہیٹ پہنیں۔
٭ گرم موسم کے دوران یقینی بنائیں کہ بچوں کے پاس پینے کے لئے کافی پانی دستیاب ہے۔
٭ بہت زیادہ چینی والے مشروبات سے گریز کریں۔ پانی بہترین ہے۔
٭ بچوں کو سورج کی روشنی سے زیادہ سے زیادہ دور رکھیں تاکہ ان کی سرگرمیاں محدود کی جاسکیں – اس سے
مراد ہے کہ جسمانی سرگرمیں کو کم یا ختم کردیں جیسے باہر کھیلنے والے کھیل۔
٭ تھوڑی مقدار میں زیادہ دفعہ کھا کر اور اگر ممکن ہوسکے تو ٹھنڈے کھانے کھا کر جیسے سالد
٭ جب ممکن ہو زیادہ آرام کرکے اور سائے میں رہ کر
٭ فوڈ سیفٹی بھی اہم ہے چنانچہ ایسے کھانوں کا انتخاب کریں جو گرمی کے خالف مدافعت رکھتے ہوں جیسے سالد
یا سالد سینڈوچ۔ گرم دنوں میں لنچ باکسز میں آئس پیک استعمال کریں۔

مزید معلومات کیلئے
٭  www.betterhealth.vic.gov.au/heatپر جائیں
٭  www.health.vic.gov.au/subscribeپر صحت کے الرٹ موصول کرنے کے لئے سبسکرائب کریں۔

صفحہ 03

سماجی اور جذباتی ارتقاء
'جب زاہد نے اسکول شروع کیا تو وہ صرف ایک لڑکی کو جانتا تھا جسکے ساتھ وہ ڈے گیئر میں ہوتا تھا ۔ٹیچر نے
انکوشروع ہی سے ساتھ بٹھا یا کہ وہ خود کو تنہا محسوس نہ کریں اور تب سے وہ بے شمار نئے دوست بنا چکا ہے ۔'
امان  ،زاہد کے والد

لچک
لفظ 'لچک' کسی شخص کی برداشت  ،تبدیلی  ،نمٹنے اور اپنانے کو بیان کرنے کی اہلیت ،کیلئے استعمال کیا
جاتا ہے ۔ کچھ بچے اسکو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ مشکل پاتے ہیں ۔ تمام بچے مثبت دفاعی حکمت عملی
تیار کر سکتے ہیں جس سے ان کو پوری زندگی فائدہ ہو گا ۔
اسکول کیا کرتے ہیں
آپکا اسکول آپکے بچے کو بیش بہا مہارتیں جیسے رشتے استوار کرنا ،مدد مانگنا اور فیصلے کرنا سیکھنے میں مدد
کریگا ۔ اسکول کا ماحول بچوں کو لوگوں کی طرح سیکھنے اور بڑے ہونے کے بےشمار مواقع فراہم کرتا ہے ۔
پرائمری اسکول میں وہ خود کو سمجھ اور منوا سکتے ہیں  ،دوسروں کے ساتھ گزر بسر  ،مشکالت کا مقابلہ  ،دوست
بنانا اور اختالفات کو طے کرنا  --وہ تمام ذاتی مہارتیں جنکی انہیں آگے اپنے جوانی اور بلوغت کی زندگی میں
ضرورت پیش آئیگی

والدین کیا کرسکتے ہیں
والدین اور سرپرست اپنے بچوں کو لچک سکھانے میں اس طرح مدد کرسکتے ہیں :
٭ گھر کو ایک پرمسرت اور خوشگوار جگہ بنا کر
٭ اچھے طرزعمل پر اپنے بچے کی تعریف کرکے

٭ واضح اصول بناکر اور ان پر قائم رہ کر
٭ دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنا کر جیسا آپ اپنے بچوں میں دیکھنا چاہتے ہیں
٭ خاص وقت نکال کربچوں سے بات کریں اورانہیں سنیں  --اس سےانہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیمتی اور
اہم لوگ ہیں

مزید معلومات کیلئے
٭  www.education.vic.gov.auپر  resilienceتالش کریں

دوست بنانا
اسکول کا آغاز آپکے بچے کیلئے ایک پریشانی کا وقت ہوسکتا ہے  ،نئے قوانین  ،نئی ٹیچر اوربہت سے نئے بچے ۔
کچھ بچے آسانی سے نئے دوست بنا لیتے ہیں  ،جبکہ دوسرے بچے تھوڑا وقت لیتے ہیں ۔ دونوں قسم کے بچے
نارمل ہوتے ہیں ۔

اسکول کیا کرتے ہیں
بچوں کو دوست بنانے میں مدد دیکر بچے کا استاد ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ۔ استاد پہچان لیتا ہے کہ کونسا بچہ
بولتے رہنے واال ہے  ،کس میں زیادہ اعتماد ہے اور جو دوسرے بچوں کے ساتھ گھل مل سکتا ہے اور کونسا بچہ
محتاط ہے ۔ وہ پھرکالس اورگروپس کو اس طرح منظم کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کی استطاعت کے ساتھ کھیلیں ۔

والدین کیا کرسکتے ہیں
٭
٭
٭
٭
٭
٭

اپنے بچے کو سمجھائیں کہ اگر ایک بچہ تمہارے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا تو دوسرے ایسے لوگ اور دوست ہیں
جو انکے لئے پرواہ کرتے ہیں ۔
اپنے بچے کی دلچسپیوں کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں انکی دلچسپی کے کلب اورگروپ میں شامل ہونے
کیلئے کہیں ۔
خواہ آپکے بچے کا ایک اکیال خاص دوست ہے یا بہت سے دوست ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ سب
خوش اور مطمئن رہتے ہیں ۔
اگر بچے کے دوستوں کی تعداد گھٹتی یا بڑھتی رہتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ۔
انہیں سمجھائیں کہ اختالفات روزمرہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ اس سے گزرسکتے ہیں ۔
انہیں اسکول کے باہردوستیاں نبھانے میں مدد کریں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ دنیا اسکول کے کھیل کے میدان سے
زیادہ بڑی جگہ ہے ۔

صفحہ 06
٭ اپنے بچے کو معاف کردینے کے بارے میں بتائیں ۔ غلطیوں اور ناراضگیوں کومعاف کردینے سے اچھے
دوست ہمیشہ دوست رہتے ہیں ۔
٭ آپکے بچے کا اسکول شروع کرنا نئے دوست بنانےاور انکے والدین سے دوست بننے کا بہترین موقع ہے --
دوسرے والدین سے ملکر ایک حمایتی گروپ بنانا نہایت ضروری ہے ۔

مزید معلومات کیلئے
٭  www.raisingchildren.net.auپر جائیں اور  school age friendshipsتالش کریں

ہراساں کرنا
اسکول کی برادری میں ہراساں کرنا ہر ایک کیلئے نہایت سنجیدہ مسئلہ ہے ۔ سارے والدین چاہتے ہیں کہ انکا بچہ
اسکول میں محفوظ محسوس کرے اور محفوظ رہے ہراسان ہونے سے بچنے کا (بشمول کمپیوٹر سے ہراساں کرنا)
طریقہ اسکول  ،والدین اور خود طلبہ کا ملکر کام کرنا ہے ۔

ہراساں کرنے(غنڈہ گردی) سے اسکول کیسے نبٹتے ہیں
آپکا اسکول محفوظ  ،حمایتی اور ایک پرامن ماحول کا گہوارہ ہوگا جہاں ہراساں کرنا(غنڈہ گردی) کو قطعی برداشت
نہیں کیا جائیگا اور مثبت تعلقات کوفعال طور پر فروغ دیا جائیگا ۔
وکٹوریہ کے تمام سرکاری اسکولوں کوغنڈہ گردی روکنے کی ہر مہم کی حمایت پر حوصلہ افزائی کی جاتی ہے،
جس سے طلبہ  ،والدین  ،اساتذہ اور پرنسپلوں کو غنڈہ گردی روکنے کیلئے ہتھیارفراہم ہوجاتے ہیں ۔

والدین کیا کرسکتے ہیں
اگر آپکو یہ فکر ہے کہ آپکے بچے کو ہراساں کیا جارہا ہے یا اس کے ساتھ غنڈہ گردی کی جارہی ہے یا وہ جسمانی
طور پر مجروح ہے تو اسکول سے بات کریں ۔ اسکول کا عملہ سمجھتا ہے کہ آپکو یہ بتانا کہ آپکے بچے کے ساتھ
غنڈہ گردی ہورہی ہے آپکے لئے کس قدرپریشان کن ہوسکتا ہے اور ہراساں کرنے کی اطالع کی تفتیش کرنےکے بعد
گفتگو کی جائیگی ۔
وہ آپکی اور آپکے بچے کی جس قدر بھی ممکن ہوا حمایت کرینگے اور آپکو حکمت عملی کی ہرگفتگو میں شریک
کرینگے ۔

مزید معلومات کیلئے
٭  Bully Stoppersکے’ ‘I am a Parentسیکشن میں جائیں
www.education.vic.gov.au/bullystoppers

صفحہ 07

جراثیم کو شکست دینا
میں نے ایتھن کو سکھایا ہے کہ اگر ٹشو نہیں ہے تو اپنی کہنی کے پیچھے کھانسے ۔ اسکا مطلب ہے کہ ان
ہاتھوں سے جن پر وہ چھینکتا ہے اس سے جراثیم نہ پھیلیں ۔'
لز  ،ایتھن کی والدہ

اسکول کی عمر کے بچوں میں صحت کے عام مسائل
جیسا کہ وہ تمام والدین جانتے ہیں جنکے بچے کنڈرگارٹن  ،چائلڈ کیئر یا حتی کہ کسی سالگرہ کی دعوت میں گئے ہیں
 -جب بھی بچے اکٹھا ہوتے ہیں  ،امکان ہوتا ہے کہ کوئی متعدی مرض پھیلیگا !آپ اور آپکا فاؤنڈیشن کا بچہ صحت کے جن مسائل کا سامنا کرسکتے ہیں ان میں یہ شامل ہیں ۔
٭ پیٹ کے امراض ،مثال کے طور پر  ،نورو وائرس ایک قسم کا گیسٹرواینٹراٹس ہے  ،یا "گیسٹرو"  ،یہ دستوں کا
سب سے عام سبب ہے اور کالس میں بچوں میں بآسانی پھیل سکتا ہے ۔
ڈاکٹر کے پاس جانے سے قبل اچھا ہو اگر بچے سے معلوم کرلیں کہ اسے کوئی پریشانی تو نہیں ہے ۔ عموما
جو بچے کسی بارے میں نروس یا پریشان ہوتے ہیں انکے پیٹ میں درد یا طبیعت خراب ہوتی ہے ۔

صفحہ 08
٭ جلد پر ریش (ددوڑے)  ،مثال کے طور پر ،امپیٹیگوجسے "اسکول کا گھاؤ" بھی کہتے ہیں یہ ایک انتہائی متعدی
جلدی انفیکشن ہے جو اسٹیفلوکاکس یا اسٹریپٹوکاکس بیکٹیریا سے ہوتا ہے ۔ امپیٹیگو نظر نہیں آتا لیکن یہ خطرناک
نہیں ہے اور جلد پر کوئی لمبے عرصے رہنے واال نقصان نہیں کرتا ۔
ہاتھوں  ،پیروں اور منھ کی بیماری  ،دوسری عام وائرس والی بیماریاں ہیں جنکی عالمتیں تیز بخار  ،اورمنھ
میں یا ہتھیلی  ،ہاتھ یا پیروں کے تلووں پرچھوٹے چھوٹے چھالے ہونا ۔
٭ چھینکیں آنا اور کھانسی سردی کے موسم میں بار بار ہوسکتے ہیں لیکن عموما سنجیدہ بات نہیں ہے ۔ باقاعدہ
نزلہ ،انفلوئنزا یا فلو کی طرح کافی خراب چیز ہوسکتی ہے ۔ فلو میں اور بھی کئی عالمتیں ہو سکتی ہیں جیسے
بخار  ،جسم یا سر میں درد جو عام طور سے نزلے میں نہیں ہوتے ۔ فلو کی صورت میں بچے کو کم از کم
اسکول سے ایک ہفتہ چھٹی لیکرآرام کرنا چاہئے ۔
٭ بالوں میں جوئیں  ،جنہیں کبھی کبھی 'نٹس' بھی کہا جاتا ہے ۔ یہ ایک طرح کے کیڑے ہوتے ہیں جووالدین ،
اساتذہ اور بچوں کیلئے پریشانی اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں ۔ خاص عالمت سر میں کھجلی ہونا ہے ۔ جوؤں
سے بیماری نہیں پھیلتی اور 'گندے' بالوں سے انکا کوئی تعلق نہیں ہے ۔ یہ بالوں سے بالوں کے لگنے سے
پھیلتی ہیں ۔ ایک چیز جو بچوں کے ساتھ کھیلنے ،گلے لگنے یا قریب بیٹھنے سے ہوتی ہے ۔
ایک بات جو یاد رکھنا چاہئے کہ جوئیں خطرناک سے زیادہ غصہ دالنے والی چیز ہیں ۔

مزید معلومات کے لئے
٭  www.betterhealth.vic.gov.auپر  impetigo – school soresتالش کریں
٭  www.betterhealth.vic.gov.auپر  head lice – prevention and treatmentتالش کریں

٭  www.betterhealth.vic.gov.auپر اپنی دلچسپی کی صورتحال کی تالش کریں۔
٭  www.education.vic.gov.auپر  infectious diseases policyتالش کریں۔

صفحہ 09
'میں دیشی کو صابن کا ہیرو بنا کر اسے دو دفعہ 'ہیپی برتھ ڈے' کا گانا گانے کیلئے کہتی ہوں جب وہ ہاتھ دھو
رہا ہوتا ہے اس طرح سے وہ چراثیم کو دھورہا ہوتا ہے اور صرف یہ نہیں کہ اس نے بس ایک سیکنڈ کے لئے
نل کے نیچے ہاتھ رکھ دئے ہیں ۔'
مےینگ  ،دیشی کی والدہ

روک تھام
تمام جراثیم کو اسکول میں پھیلنے سے روکنا ممکن نہیں ہے  ،البتہ اسکول کے حفظان صحت کے طریقوں کو اپنا کر
بے شمار بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے ۔ ہاتھوں کو صابن اور پانی کی مدد سے اچھی طرح سے صاف رکھنا متعدی
بیماریوں کے پھیالؤ کو کم کرنے کا سب سے کارگر طریقہ ہے۔ بچپن کے دوران صحت مندانہ عادات اور ہاتھ صاف
رکھنے کی عادات سے زندگی بھر صحت مندانہ فیصلے اور طور طریقے اپنانے میں مدد دیتی ہیں۔

والدین کیا کرسکتے ہیں
متعدی بیماریوں کو روکنے کی چار بڑی صورتیں ہیں :
0۔ اپنے بچے کی 'صابن کے ہیرو' کی ٹریننگ میں دلچسپی قائم رکھ کر کالس کے بچوں ،دوستوں اور خاندان کو
صحت مند رکھنا:
٭ یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ پابندی سے اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے دھو رہا ہے اور پوری طرح سے خشک
کررہا ہے یا پھر صابن یہ پانی دستیاب نہ ہونے کی صورت میں الکحل سے بنا ہینڈ رب استعمال کررہا ہے۔۔
2۔ مندرجہ ذیل سمیت ،اپنے بچے کو موثر حفظان صحت کے طریقے سمجھائیں:
٭ چھینکتے اور کھانستے وفت اپنا منھ اور ناک ڈھانپ لیں اور ٹشو کو مناسب طور پر کچرہ دان میں پھینکیں
اور اپنے ہاتھ صاف کریں۔
 -3جب بچوں کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو انہیں گھر پر رکھیں ۔
 -1یہ یقینی بنائیں کہ بچوں کے حفاظتی ٹیکے باقاعدہ لگے ہوئے ہیں ۔

اسکول کیا کرتے ہیں
اسکول آپکے ساتھ ملکر حفظان صحت کے طریقوں پرعملدرامد کروائینگے ۔ ساتھ ہی ساتھ انفیکشن کو پھیلنے سے
روکنے کے لئے کام کرینگے ۔ اسکول  Clean Hands curriculum resourceکی مدد سے آپ کے بچے کو
صفائی کے بارے میں معلومات فراہم کرسکتے ہیں۔

مزید معلومات کیلئے
٭  www.betterhealth.vic.gov.auپر  soapy heroتالش کریں۔
٭  hand hygiene curriculum resourcesدیکھنے کے لئے  www.education.vic.gov.auپر clean
 handsتالش کریں۔
٭  www.education.vic.gov.auپر  personal hygiene policyتالش کریں۔

صفحہ 21

گھر پر کب رکا جائے
'ایسٹرڈ کو جب آشوب چشم الحق ہوا تو ڈاکٹروں نے ہم سے کہا کہ وہ اس وقت تک اسکول نہیں جائیگی جب تک کہ
اسکی آنکھوں سے 'لعاب بہنا' رک نہ جائے کیونکہ یہ بہت آسانی سے پھیلتا ہے ۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچے بڑی آسانی
سے چیزیں پھیال دیتے ہیں کیونکہ وہ بڑوں کی نسبت ایک دوسرے سے زیادہ جسمانی رابطہ رکھتے ہیں ۔'
الرس  ،ایسٹرڈ کے والد

علیحدگی
بیمار بچوں کو اسکول سے باہر رکھنا (اسے علیحدگی بھی کہتے ہیں) سب سے زیادہ موثر طریقہ ہےکسی متعدی
مرض کو اسکول میں پھیلنے سے روکنے کیلئے ۔
وکٹوریہ کے قوانین کے تحت کچھ ایسی متعدی حالتیں ہیں جن میں بچوں کو اسکول سے مخصوص دورانئے کیلئے
دور رکھا جا نا چاہئے ۔ کونسی حالتیں اور کتنے عرصے کیلئے  ،اسکا انحصار اسکے خطرناک ہونے کی حالت اور
کتنی آسانی سے یہ پھیل سکتی ہیں  ،ان پر ہوگا ۔

والدین کیا کر سکتے ہیں
آپکا ڈاکٹر آپکو بتائیگا کہ کیا آپکا بچہ 'علیحدہ' رکھنے کی حالت مین ہے ۔ اپکو جلد از جلد اسکول کو مطلع کرنا ہوگا
کہ بچہ کتنے عرصے کیلئے (ڈاکٹر کے بتائے عرصےکیلئے) گھر پر رہیگا ۔

اسکول کیا کرتے ہیں
کچھ خارجی صورتوں چھوڑ کر اسکولوں کو وکٹوریہ کے قانون کے تحت ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کو
آگاہ کرنا ضروری ہے۔ اگر اسکول کے ایک بچے کو کالی کھانسی(جسے پرٹوسس بھی کہتے ہیں) ،خسرہ  ،کن سوئے
 ،جرمن خسرہ  ،مننجو کوکل یا پولیو کیبیماری بتائی گئی ہے تو اسکول ہیلتھ اورہیومن سروسیز ڈیپارٹمنٹ کو مطلع
کردیگا ۔ پھر اسکول اس محکمے کے مشورے پر عمل کریگآ کہ بچوں کو محفوظ رکھنے کیلئے کیا کرنا ہوگا ۔

صفحہ 20
'ہم لوگ جے کا اسکول شروع ہونے سے دو ماہ قبل آسٹریلیا آئے ۔ ہم لوگ ایک ڈاکٹر کے پاس گئے جس نے ہمیں
جے کے حفاظتی ٹیکوں کی تمام کارروائی مکمل کی اور ہمیں اسکول میں داخلے کیلئے تمام سرٹیفیکیٹ دیدئے ۔ '
لن  ،جے کی امی

حفاظتی ٹیکوں کی حالت کا سرٹیفیکیٹ
حفاظتی ٹیکوں کی حالت کا سرٹیفیکیٹ ایک ایسا بیان ہے جو آپکے بچے کو دی جانے والی ویکسین بتاتا ہے ۔ سب
سے عام سرٹیفیکیٹ حفاظتی ٹیکوں کی تاریخ کا بیان ہے جو آسٹریلین چائلڈ ہڈ امیونائزیشن ریجسٹر جاری کرتا ہے ۔

والدین کیا کرسکتے ہیں
قانونی طور پرجب آپ اپنے بچے کو پرائمری اسکول میں داخل کرواتے ہیں  ،اس وقت آپکو اپنے بچے کا حفاظتی
ٹیکوں کا سرٹیفیکیٹ فراہم کرنا چاہئے ۔ اگر آپکے بچے نے کوئی ٹیکہ نہیں لیا تب بھی اسکول کو ایک سرٹیفیکیٹ
فراہم کرنا پڑتا ہے ۔ اپنے بچے کے حفاظتی ٹیکوں کے بیان کی کاپی حاصل کرنے کیلئے آسٹریلین چائلڈ ہڈ
امیونائزیشن ریجسٹر کو  1800 653 809پر ٹیلیفون کیا جا سکتا ہے یا مزید معلومات یا وسائل کے لئے انٹرنیٹ پر
آسٹریلین امیونائزیشن رجسٹر تالش کریں۔

اسکول کیا کرتے ہیں
اسکول سرٹیفیکیٹ کی کاپی سنبھالتا ہے تاکہ کسی بیماری کے پھیلنے کی صورت میں ٹیکہ نہ لگے ہوئے بچوں کو
جلد پہچانا جاسکے اور انہیں اسکول سے خطرہ ٹلنے تک علیحدہ کیا جا سکے ۔
جن بچوں کی ٹیکے کی حالت کا پتہ نہیں چلتا (کیونکہ اسکول کو کوئی سرٹیفیکیٹ فراہم نہیں کیا گیا) انہیں بھی اسکول
سے علیحدہ کیا جاسکتا ہے ۔

مزید معلومات کی تالش میں
٭  www.health.vic.gov.auپر جائیں اوربچوں کے ٹیکوں کی فہرست کیلئے immunisation schedule
 Victoriaدیکھیں ۔
٭  www.health.vic.gov.auپر جائیں اور school exclusion tableدیکھیں
٭  www.education.vic.gov.auپر جائیں اور  immunisation policyدیکھیں

صفحہ 22

مستقل طور پر سنگین بیماریوں میں مبتال بچے
'ایک خراب نزلے کے بعد چندرا کو دمہ ہوجاتا ہے ۔ لیکن یہ صرف تب ہی ہوتا ہے جب وہ سردی میں باہر کھیلتی
رہے ۔ وہ کھانستی رہتی ہے ۔ ہم نے اسکول کو دمہ کی دیکھ بھال کا منصوبہ دیدیا ہے اور چندرا کی ٹیچر جینیٹ سے
بھی بات کرلی ہے ۔ جینیٹ کو پتہ ہے کہ کونسی کھانسی کو سننا ہے اور اسکے بعد پفر دیدینا ہے ۔ ہر شخص کو پتہ
ہے کہ چندرا کو مدد کرنے کیلئے کیا کرنا ہے ۔'
ڈیٹن  ،چندرا کی والدہ

جن بچوں کو سنگین بیماریاں ہوں انکو اسکول میں اچھا کردکھانے کیلئے زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے ۔
اسکول  ،والدین  ،دیکھ بھال کرنے والے اور ڈاکٹر ،سب ہی کو یہ سوچنا ضروری ہے کہ انہیں بچے کی مدد کیلئے
ایک کردار ادا کرنا ہے ۔

اسکول کیا کرتے ہیں
اسکول کو خصوصی سپورٹ پالیسیوں سے ان پرہدایت لینا پڑتی ہے
• دمہ
• اینافیلیکسس
• ذیابیطس
• مرگی
• سسٹک فائبروسس
• سرطان
• دماغی چوٹ لگنا
• ہیموفیلیا

اکثر صورتوں میں اسکول آپکے اور آپکے ڈاکٹر کےساتھ مل کر بچے کی اسکول میں دیکھ بھال کیلئے ایک منصوبہ
بنا لیتا ہے ۔

صفحہ 23
والدین کیا کرسکتے ہیں
اسکول اورآپکو مل کرمواصالت اور تعاون کا اچھا سلسلہ بنانا اور قائم رکھنا ہوگا یہ اہم ہے کہ آپ:
٭ اپنے بچے کے داخلے کی صورتحال کے بارے میں معلومات بانٹیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں تازہ ترین
رکھیں۔
٭ طالبعلم کی صحت کا اسپورٹ پالن بنانے میں اسکول اورٹیچر کی مدد کریں۔
٭ اچھا مواصالت کا سلسلہ قائم رکھیں  --مسائل جیسے پیدا ہوں ویسے ہی اسکول سے بات کریں ۔
٭ اسپورٹ پالن کا سال میں ایک دفعہ جائزہ لیں اور جہاں ضرورت ہو (مثال کے طور پرکسی بیماری کے بعد) اس
میں تبدیلی کرلیں۔

اگر اسکول کے اوقات میں آپکے بچے کو دوا کی ضرورت ہو تو انکے استاد سے بات کریں کہ یہ کب اور کیسے ہو
سکتا ہے ۔ آپ سے تحریری ہدایات کیلئے کہا جائیگا تاکہ دوا کو محفوظ رکھا اور دوا دی جا سکے ۔ تفریحی دوروں
اور کیمپ کے وقت آپ سے یہ معلومات دوبارہ مانگی جا سکتی ہے ۔

کھانے کی الرجی اور عدم برداشت پر ایک خصوصی نوٹ
کھانے کی الرجی اور عدم برداشت عام طورپر الجھن میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ عالمتیں بیحد ملتی
جلتی ہیں ۔ البتہ کھانے کی عدم برداشت میں مدافعتی نظام شامل نہیں ہوتا اور اس میں انا فلیکسس بھی
نہیں ہوتی ۔ اسکول بچوں کوآپس میں کھانا بانٹنے سے روکتے ہیں ۔ لیکن والدین کو چاہئے کہ وہ ان
بچوں کوجنہیں کھانے کی عدم برداشت کی شکایت ہو یہ بتا دیں کہ کونسے کھانے کو نہیں کھانا
چاہئے۔

مزید معلومات کیلئے
٭  www.education.vic.gov.auپر جائیں اور  specific condition supportکو تالش کریں
٭  www.betterhealth.vic.gov.auپر جائیں اور chronic illness – coping at schoolتالش کریں
٭  www.betterhealth.vic.gov.auاور صحت کی ان حالتوں کو تالش کریں جن میں دلچسپی ہو ۔

صفحہ 24
' سیلی کو مونگ پھلی سے متعلق ایک انافلیکسس ردعمل ہوتا ہے ۔ یہ جاننا بڑا ہی تکلیف دہ واقعہ تھا لیکن ہمیں
یہ اس وقت سے معلوم ہے جب وہ چھوٹی سی تھی جنانچہ اگرچہ وہ صرف چھ برس کی ہے لیکن اسے کچھ
کھانے سے پہلے درست سوال کرنے کی پریکٹس ہوگئی ہے ۔ وہ جانتی ہے کہ اسکا محفوظ رہنا کتنا ضروری
ہے ۔'
جوڈی  ،سیلی کی والدہ

الرجیاں اور انافلیکسس
انافلیکسس ایک شدید اور اچانک ہونے واال الرجک ردعمل ہے جو اسوقت ہوتا ہے جب کوئی شخص الرجی کرنے
والی کسی اکائی کے سامنے آجائے اور یہ جان لیوا ہوسکتا ہے ۔ الرجی کرنے والی معلوم اکائیاں ہیں  ،انڈے  ،مونگ
پھلیاں  ،درختوں پر لگنے والے حشک میوے (جیسے کاجو)  ،گائے کا دودھ  ،مچھلی اور شیلفش  ،بعض کیڑوں کا
کاٹنا اور کچھ دوائیں ۔

اسکول کیا کرتے ہیں
جب ایسا کوئی طالب علم اسکول میں داخل ہوتا ہے جسے انافلیکسس کا خطرہ ہو تو اسکول خود اپنی اسکول
انافلیکسس انتظامی پالیسی مرتب کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں جناچہ اپنے اسکول سے اس بارے میں معلوم کریں ۔
محکمہ تعلیم وتربیت اسکول میں کسی خاص غذا پر پابندی کے خالف ہے کیونکہ اس سے ایک خود اطمنانی کی فضا
قائم ہوسکتی ہے جس پر نظر رکھنا اور اسے قائم رکھنا مشکل کام ہے ۔
جن اسکولوں میں انافلیکسس سے متاثر بچے موجود ہوں انہیں اسکی دیکھ بھال اورروک تھام کی حکمت عملی بنانا
ضروری ہے تاکہ انہیں معلوم رہے کہ اگر کبھی کسی طالب علم پرانافلیکسس کا ردعمل ہوا تو انہیں کیا کرنا ہوگا ۔

والدین کیا کرسکتے ہیں
اگر آپکومعلوم ہے کہ آپکے بچے کوانافلیکسس کا خطرہ ہے تو آپ نے بچے کے ڈاکٹر سے مل کرایک  ASCIAایکشن
پالن بنا لیا ہوگا ۔ آپکو وہ منصوبہ اسکول کو دیدینا چاہئے ۔ پھر اسکول اپ کے بچے کیلئے آپ سے مل کر ایک
انفرادی انافلیکسس مینیجمنٹ پالن تیار کریگا ۔ اس میں الرجی کی اکائیوں مثال ایپیپین سے آپکے بچے کو محفوظ
رکھنے کی حکمت عملی اور ضروری ادویات کو مناسب طور پر رکھنے اور استعمال کرنے کی معلومات موجود
ہوگی ۔
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